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سورةُ المنَافِقون

حِ  ْحٰمِن الره ِ الره ميمِ بِْسِم َّللاه

وا نَْشَهُد إِنهَك إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُ 
ُ ميَعْ  ِ َو َّللاه ُ لَُم إِنهَك لََرُسولُهُ لََرُسوُل َّللاه َو َّللاه

﴾1ََكاِذبُوَن  ميَْشَهُد إِنه اْلُمنَافِِقميَن لَ 
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سورةُ المنَافِقون

بِميِل ةً فََصدُّوا َعْن سَ اتهَخذُوا أمَْيَمانَُهْم ُجنه 
ِ إِنهُهْم َساَء َما ََكانُ  ﴾2وا ميَْعَملُوَن  َّللاه

َعلَى  ََكفَُروا فَُطبِعَ ٰذِلَك بِأَنهُهْم آَمنُوا ثُمه 
﴾3ُهوَن  قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ ميَْفقَ 
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سورةُ المنَافِقون

إِْن َك أَْجَساُمُهْم وَ َو إَِذا َرأمَْيتَُهْم تُْعِجبُ 
ٌب ِهْم ََكأَنهُهْم ُخشُ ميَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْولِ 
ِهْم له َصمْيَحٍة َعلمَيْ ُمَسنهَدةٌ ميَْحَسبُوَن َكُ 

ُ أَنهى  ُهُم اْلعَُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَلَُهُم َّللاه
﴾4ميُْؤفََُكوَن  
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إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ 

بحسن منظرهمم و جيلر « وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ»: ثم قال•
صغى أى ت« تَسْيَعْ لِقَوْلِهِمْ»يعنى مؤالء الينافقون « وَ إِنْ يَقُولُوا»زيهم 

تعرالى اللهم و تسيع ما يقولون بحسن بلانهم و بالغة لسرانهم  فقرال
هم شبهو إن: فشبههم اللَّه بالخشب اليسندة  قل « كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ»

اما أنها بخشب نخهة متأكلة ال خله فلها إال أنها مسندة يحسب من يه
و . كنو خشب جيع خشبة مث  بدن و بدنة فلين سر. صحلحة سللية
. مث  ثيهة و ثيه: من ضم قال

13: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج



7

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 

لْحَةَ ََلَرلْهِمْ»وصفهم بالخور و الهلع فقال ثم • بُونَ كُر َّ صرَ أي « يَحْسرَ
.يظنون أنها مهلكتهم  و أنهم اليقصودون بها جبناً و خوراً

13: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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نَ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُو

لرك و لليرؤمنلن« مُرمُ الْعَردُوُّ»قال لنبله صلى اللَّهُ َللره و للره ثم •
:  و قل. معناه أخزامم اللَّه: و قل « قاتَلَهُمُ اللَّهُ»و توقهم « فَاحْذَرْمُمْ»

معناه أحلهم اللَّه مح  من يقاتله َدو قامه له  و مذا أشد مرا يكرون 
من الذم و البالء الذي ينزل بهرم و أبلرم مرا يكرون فري البلران َرن

و إنيرا قرال. أي كلف يصهفون َن الحر « أَنَّى يُؤْفَكُونَ»مكهومهم 
ألنهم كانوا ينقلون االسهار إلرى الكفرار و يحلرون مرن« فَاحْذَرْمُمْ»

.قدروا َلله من أم  الكفه

13: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج



9

سورةُ المنَافِقون

َو إَِذا قمِيَل لَُهْم تَعَالَْوا ميَْستَْغِفْر لََُكْم 
ْوا رُ  ِ لَوه ُءوَسُهْم َو َرُسوُل َّللاه
َو ُهْم َرأمَْيتَُهْم ميَُصدُّونَ 
﴾5ُمْستََْكبُِروَن  
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سورةُ المنَافِقون

َسَواٌء َعلمَْيِهْم أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم 
ُ لَ تَْستَْغِفْر لَُهْم لَنْ  ُهْم إِنه  ميَْغِفَر َّللاه

َ الَ ميَْهِدي اْلقَوْ  ﴾6َم اْلفَاِسِقميَن  َّللاه
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سورةُ المنَافِقون

ا َعلَى  الَ تُْنِفقُوُهُم الهِذميَن ميَقُولُونَ 
وا  َحتهى ميَنْ َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاهِ  فَضُّ

ِ َخَزائُِن السه  ْرِض َماَواِت َو اْلَ َو ّلِِله
﴾7َن  ميَن الَ ميَْفقَُهوَو ٰلَِكنه اْلُمنَافِقِ 
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سورةُ المنَافِقون

ِدمينَِة ْعنَا إِلَى اْلمَ ميَقُولُوَن لَئِْن َرجَ 
ِ  ِمْنَها اْلَذَ لمَيُْخِرَجنه اْلََعزُّ  له َو ّلِِله
ةُ َو ِلَرُسولِ  نمِيَن َو ِه َو ِلْلُمْؤمِ اْلِعزه

﴾8 َن الَ ميَْعلَُمونَ ٰلَِكنه اْلُمنَافِِقمي
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سورةُ المنَافِقون

وا الَ تُْلِهَُكْم ميَا أمَيَُّها الهِذميَن آَمنُ 
ُدَُكْم َعْن ِذَْكرِ أَْمَوالَُُكْم َو الَ أَْوالَ 

ِ َو َمْن ميَْفعَْل ٰذِلَك فَأُوٰلئَِك ُهُم  َّللاه
﴾9اْلَخاِسُروَن  
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سورةُ المنَافِقون

 أَْن نَاَُكْم ِمْن قَْبلِ َو أَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقْ 
ِ لَ ميَأْتَِي أََحَدَُكُم اْلَمْوتُ  ْو  فمَيَقُوَل َرب 
ْرتَنِي إِلَى أََجلٍ  دهَق  قَِرميٍب فَأَصه الَ أَخه

اِلِحمينَ  ﴾10  َو أََُكْن ِمَن الصه
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وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ 
لره مرن ثم أمهمم بأن ينفقوا ميا رزقهم اهلل فليا تجب َللهم النفقرة ف•

. الزكاة و الجهاد و الحج و الكفارات و غله ذلك من الواجبات
أمه و في ذلك دلل  َلى ان الحهام للس بهزق مرن اهلل  الن اهلل ال ير•

باليعصلة باإلنفاق  و ألنه ينهى َن التصهف فله بال خالف

16: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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يٍٍأَجَلٍ قَرِمِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ ال أَخَّرْتَنِي إِلى

 لَوْ مِنْ قَبْ ِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْيَوْتُ فَلَقُولَ رَبِّ)•
: و قلر . اى مرال( أَجَ َ قَهِيبَال أَخَّهْتَنِي إِلى

يرا معناه إنه يتينى أن يهد الى دار الردنلا  و ان
  و   ألن أصرلها التقرديه(لو ال)جاز التيني ب 

و ( دقفاصر)التيني تقرديه الخلره لالسرتيتا  
معناه فأتصدق  و أنف  في سبل  اهلل 

16: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ
أي من الرذين يعيلرون األفعرال( وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِلنَ)•

عر   و في ذلك دلل  َلى ان اليقردرة قبر  الف. الحسنة
ه ألنهم تينوا ان يؤخهوا للعيلوا مرا كرانوا قرادرين َللر

الكفه و و دلل  َلى ان اهلل تعالى ال يخل . متيكنلن منه
ي النفاق فلهم  ألنه لو فعر  ذلرك كران ال معنرى لتينر

ن يكف التأخله و الهد ب  الواجب أن يطلبوا منه تعالى ا
فره و َنهم الكفه و يخل  فلهم االييان و قدرته بدل الك

.قدرته
16: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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ينَرَبِّ لَوْ الَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيٍٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِ

ب بالفراء انتصب بأنه جواب التيني بالفاء  و ك  جوا( فاصدق)قوله و •
ي نصب  إال جواب الجزاء  فانه رفرع َلرى االسرتفناف  الن الفراء فر

صرب و انيرا ن. الجزاء و صلة الى الجواب بالجيلة من االبتداء و الخبه
ي الجواب  الجواب بالفاء لإليذان بأن الثاني يجب باألول بداللة الفاء ف

ي في و للس يحتاج الى ذلك في الجزاء من قب  ان حهف الجزاء يكف
فجزم َطف َلى موضع الفراء  ألنهرا فري( و أكن)و من قهأ . الداللة

(.فأصدق)َطف َلى لفظ ( و أكون)و من قهأ . موضع جزم

16: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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